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Jlus aller Hielt.
Die ftaatlidjcu (Sfperaittopriifungeu im&erbft 1926.

(Bericht leibet b e trä te t  eingelangt.)
3 u m  brittenm ale fanb bie Staateiprüfung bont

8 .—10. 9iooember im ©ebaube bet Bunbe#* Siebte* 
rinnen*Bübung#anftalt, SBien, I., Jpegelg. 14, ftatt. 
Srfchienen roaren 17 ^ tiifltnge , 13 für bie Sehr* 
befähigung#«, 4 für bte ftennini#prüfung. Daoon 
roaren 16 3n länber (18 au# SBiett) unb 1 9lu#» 
lanber Ougoflaroe). Die P rü fung  beftanben 16, 
babon 4 m it SluSjeidptung, 1 tra t roährenb ber 
P rü fung  ju tü d .

9iabio StimigätDufterbauicn, SBcUe 1300.
3eben Sam #tag  15-30— 16 h  Efperantofur# am 

©rofefenber im Bäbagogifchen ÜRunbfunf; Bofirat 
Behrenbt mit Sehrerin B la rta  SJioelfe al# „S chü lerin". 
Beobachtungen, SBünfche unb ftr itif  bon 9i td) t* 
c f p c r  a u t  i f t c n  unb S c b r e r n  erbeten an 
„Deutfche 9Beüe, B erlin , W  9". 3 ro« ü «  ««6 
b ritter &ur# toerben folgen.

©fpcranto unb bic B olzet.
2J?att roetfj, baß e# in Barcelona, B erlin , B re#lau, 

Bubapeft, Sl)e»nni£, Dre#ben, Seipjig, Siffabon, 
SRabrib, Bionteüibeo, B w g, 9^to be Ja n e iro  unb 
2Bien, © ra j, S in j, 2Bel§ unb in  bielen anberen 
Orten fd)on Bolijeibeamte gibt, bie Sfperanto be* 
hetrfdjen unb baß fte burcf) ein befonbereŝ ^lb^eic^en 
au f bem SBaffenrod^alö ®fperattto*Dolmetfcher ge* 
fennjeithnet finb ./D a#  Breufjifcbe SKintftetium be§ 
I n n e r n  bat eine Siunbfrage (12. Dejember 1926 
—  1 IM  2935/11) in  Bejug auf bie Bohäcibeamten 
angefieüt, bie eine frembe Sftationalfpradje o b e r  
S f p e r a n t o  fprecpen, ju  bem 3 roecIf fte in  gleich« 
SBeife ju  fennjeichnen.

aHafdjinfchretberocttbcroerb in Gfpcranto.
3 n  bem Biettberoerb am 23. 9Jiai b. 3 v  oer* 

anftaltet oon ber ^krrifet in ternationalen Btefie, 
m ar bie erfie ber jebn B räm iierten fjtl. Dbette B iau 
oom in ternat. $Irbeit#amt in ©enf.

Wabio unb Sfperanto.
Sitte einftimmig angenommene Sntfchliefjung 

be# Äongrefie# ber tfchechifchett 9labio>9lmateure in 
B rü n n  (30. B iai 1926) jeigt ba# immer mehr 
roachferibe $ntereffe für Sfperanto in ben Streifen 
ber Siabiofreunbe. Der Söottlaut ber Sntfchlieftung 
ift folgenber:

3 « t ftinb ltd  auf bie Sntfchlie&ung be# 1. fton« 
greffeö ber in te rn a tio n a len  Union ber Wabio* 
Amateure in B an $  öom 16. Äpril 1925 unb auf 
bie Sthtoierigfeiten, bie fidt) in ben internationalen 
B e d u n g e n  aus ber BeriCpiebenheit ber Sprachen 
ergeben, haben mir befcploffen, allen tichechiicheti iHabto* 
Amateuren ben ©ebraud) be# Sfperanto, al# ber 
bie gegenfeitige Berftänbigung erleichternden $ilf#« 
fpradhe, ju  empfehlen, unb jroat für fRabio-Sen* 
bungen, al# auch für bie SBiebergabe oon 3« tung# - 
auffaßen unb ftongreßreben. Die gleiche Empfehlung 
roirb auggefprocpen für ben rabiotelegraphifdjen 
Berfehr iu all ben ftäQen, in benen bie Rorte= 
fponbenten nicht in ber Sage finb, ftd) m it § ilfe  
einer Bationalfprache ju  oerftanbigen.

Sine ähnliche Sntfchlteßung mürbe angenommen 
öoit bem 1. Hlliorojetlänbifchen frongreffe ber ©e* 
fellfchaft ber Siabiofreunbe in  SJto#fau, bie empfiehlt, 
bafe bie Siperantolehrgänge unb bie S.^Borttäge, 
melche bie §auptftationen fenbett, fpftematifd) orga* 
nifiert roerben möchten. Die Sntfchlie&ung e n tö l t  
auch «ine Smpfehlung an bie SRabio«3*itungen, eine 
Seite für beit Sfperanto-Unter rieht ober ben ®e* 
brauch be# Sfperanto bereit ju  {M en.

Die Boft unb (?fperauto.
Der Stommiffär ber Bofh, lelephon* unb Dele* 

graphen^Bermaltung ber Sorojet-Union hat m it einet 
Sonberoerfügung oom 17. 3 u n i 1926 (9ir. 6/304) 
Sfperanto al# „offene Sprache" fü r Xelegramme in 
Siufelanb jugelaffen.

S# fei bei biefer (Gelegenheit nochmal« baran  
erinnert, baß oom 1. Booember 1926 Sfperanto 
amtlich al# „offene Sprache" im internationalen 
Delegraphenoerfehr allgemein jugelaffen ift.
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„Radio-W ien"
De la kursgvidanto.Walter Smital .

„Ni ne estas tiel naivaj, kiel pensas 
pri ni kelkaj personoj; ni ne kredas, 
ke neütrala fundamento faros el la homoj 
anĝelojn; ni scias tre bone, ke la homoj 
malbonaj ankau poste restos malbonaj; 
8ed ni kredas, ke komunikiĝado kaj 
konatiĝado sur neütrala fundamento for- 
igos almenaü la grandan amason de tiuj 
bestajoj kaj krimoj, kiuj estas kaüzataj 
ne de malbona volo, sed simple de 
sinnekonado kaj de devigata sinaltrud- 
ado.“ (Kongresparolado, en Geneve, 
28. VIII. 1906, Ila U. K. de E.)

„ . . . kulpigo, kiun ni ofte devas 
aüdi, estas tio, ke ni Esperantistoj estas 
malbonaj patriotoj. Gar tiuj Esperant
istoj, kiuj traktas la Esperantismon kiel 
ideon, predikas reciprokan justecon kaj 
fratecon inter la popoloj, kaj ĉar laŭ la 
opinio de la gentaj ŝovinistoj, patriotismo 
konsistas el malamo kontraŭ ĉio, kio 
ne estas nia, tial ni laü ilia opinio estas 
malbonaj patriotoj, kaj ili diras, ke la 
Esperantistoj ne amas sian patrujon. 
Kontraŭ tiu ĉi mensoga, malnobla kaj 
kalumnia kulpigo ni protestas plej ener- 
gie, ni protestas per ĉiuj fibroj de nia 
koro! Dum la pseüdopatriotismo, t. e. 
la genta ŝovinismo, estas parto de tiu 
komuna malamo, kiu ĉion en la mondo 
detruas, la vera patriotismo estas parto 
de tiu granda tutmonda amo, kiu ĉion 
konstruas, konservas kaj feliĉigas. La 
Esperantismo, kiu predikas amon, kaj 
la patriotismo, kiu ankau predikas amon, 
neniam povas esti malamikaj inter si. 
* .. kiam pri amo al la patrujo parolas al 
ni la ŝovinistoj, tiuj reprezentantoj de 
abomeninda malamo, tiuj mallumaj de- 
monoj, kiuj ne sole inter la landoj, sed 
ankaü en sia propra patrujo konstante 
instigas homon kontraü homo — tiam 
ni kun la plej granda indigno nin de- 
turnas. Yi, nigraj semantoj de malpaco, 
parolu nur pri malamo al ĉio, kio ne 
estas via, parolu pri egoismo, sed neniam 
uzu la vorton „amo“ ; ĉar en via buŝo 
la sankta vorto „amo“ malpuriĝas!“ 
(Parolado en Guildhall, London, 1907.)

(Daürigota.)

„2 Bir ftnb nicht fo einfältig, wie manche Seute 
oon u n s  benfen; mir glauben nicht, baß eine 
neutrale © runblage auS ben 3ttenfd)en @ngel machen 
roirb; mir roiffen feljr gut, bafj bie fd)led)ten 
SJletifchen auch nachher fchledjtle) bleiben roerben; 
aber mir glauben, bafj SBerfehr unb SBefanntroerben 
au f neutraler © runblage roenigftenS bie grofje 
Stenge jener tierifchen §anblungen unb Verbrechen 
befeitigen roirb, bie nicht oon feh lerem  SBiflen, 
fonbern einfach üon gegenfeitiger UnfenntniS unb 
erjrouttgener 9lufbrängung oerurfacht roerben." (ft.* 
Siebe in  ©enf, I I . 6 .*SBelt=ftongrefj.)

„ . . .  eine Vefchulbigung, bie nur oft ^ören 
müffen, ift baS, baß roir ©jperontiften fd)lechte 
P a trio ten  fmb. Söeil jene Sfperantifien, bie ben 
©fperantiSmuS a ls  3bee bepanbeln, gegenfeitige 
©erechtigfeit unb 33riiberlid)feit jroifchen Den VÖlfern 
prebigen, unb roeil nad) ber S le inung  ber Stam m eS- 
cbauüiniften VaterlanDSliebe au s  $afj gegen atleö 
befielt, roa8  nicht unfer ift, beehalb finb toir nach 
ihrer S le inung  fchlechte P a trio ten  unb fte fagen, 
bafj bie ©fperantifien iljr V aterlanb nicht lieben, 
©egen biefe lügenhafte, gemeine unb üerleumberijche 
Vefchulbigung erheben toir fcbarffien Sinfprud), 
Sinfpruch m it allen gafern  unfereS ^ e rjen ŝ! 2Bäh* 
renb ber VfeubopatriotiSmuS, 5 , j. ber Stam m es« 
chauüiniSmus, ein Xeil jenes gemeinfamen ftaffeS 
ifi, ber alles in  ber 28elt jerftört, ift bie mähte 
VaterlanbSliebe ein Xeil jener grofjen SBeltliebe, 
bie alles aufbaut, erhält unb beglücft. 2)aS Sfper* 
antotum , meldbeS Siebe prebigt, unb bie Vater« 
lanbsltebe, bie auch Siebe prebigt, fönnett einanber 
niem als geinb  fein.

. . . roenn üon Siebe jum  Vaterlanbe ju  unS 
bie (Shauüinifien fprecpen, biefe V ertreter ab» 
fcheulicpen fcafjeS, jene finfteren D äm onen, bie 
nicht allein jroiichen benS änbern , fonbern auch in  
ihrem eigenen V aterlanbe ftanbig SJlenfchen gegen 
2Jten)<hen fjefcen, —  bann menben m ir uns m it 
gröfjter ©mpörung ab. 3 h r , fthroarje S aa tfh eu e r 
beS UttfriebenS, fprechet n u r oon §afj gegen alles, 
maS nicht euer ift, fprechet üon Selbftfucht, aber 
oermenbet nie baS SBort „Siebe"; benn in  eurem 
SJtunbe roirb baS heilige SBort „Siebe" bejubelt!" 
(9tebe in  ber ©uilbpaQ, Sonbon, 21. V III . 1907, 
nach bem III. ®. SB.«ft. in  Kambribge.)

l?8irb fortgefefct.)
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Vintrosportejoj en Austrio.
Ministerialrat d-ro Dorninger ,  direktoro de „Österr. Verkehrswerbung8-(ies.“

Preskaŭ ĉiuj landoj en Eüropo havas 
pli malpli grandan nombron da pli mal- 
pli bonaj vintrosportejoj. Kvankam same 
koncerne nombron, kielankaü kvaliton de 
sportejoj Aüstrio staras en prominenta 
loko, tarnen la plej alta valoro de ĉi 
tiu lando de vintra sporto havas ankaü 
alian kaüzon.

Same kiel Aüstrio prezentas la plej 
diversajn pejzaĝbildojn, same kiel lau 
plej formoriĉa varieco alnaj barigas alt- 
montaro kaj ebenajo, same apenau egalas 
unu vintrosportejo al la alia, aü pli guste 
dirite, ili ĉiuj kune formas unu solan

vilago), kies nomo jam diras ke gi estas 
meze de la skilando de Aussee. La pro- 
gresanta vintro logas la skikurantojn gis 
sur la terenon de la federacia ĉefurbo 
Wien. Survoje tien faras la tabuloj mult- 
ajn postsignojn kaj multaj graudiozaj 
malsupren-veturadoj restas en la meraoro 
de skikurantoj, ligataj al la nomoj "e  
ambaü Gastein. de Admont kaj Maria
zell, eĉ al Wienerwald (viena arb- 
aro). Laulonge de la suda fervojo vic- 
iĝas la lokoj de la Semmering-regiono, 
poste Mürzzuschlag, Murau, kvazaü longa 
ĉeno de vintraj plezuroj.

An tau la ekveturo.

grandan vintrosportan paradizon. Ci tiu 
loka alkonformiĝo esprimiĝas ankaŭ ri- 
late al tempo, tiel ke Aüstrio prezentas 
de komenco de decembro gis preskaü 
fino de majo iuloke la plej bonan okazon 
por vintrosportado.

Okeidente kuŝas la plej alta vintro- 
sporta paradizo de Aüstrio, la monto 
Arlberg, kies famo estas en la mondo 
reprezentata per nomoj k. e. St. Anton, 
St. Christof, Stuben kaj Ziirs. La cef
urbo de Tirolio, la konata malnova Inns
bruck, estas kun sia ĉirkaŭajo unu el 
la plej grandaj vintrosportejoj de Aüstrio. 
Pli okeidente estas per siaj mondfamo 
konataj lokoj, norae Kitzbühel, okeident- 
lime de Tirolio, kaj Mitterndorf (mez-

La malnova kutimo kaj bezono meti 
dumvintre la veturilojn sur glitrelojn 
ĉiam ankoraŭ ekzistas en la alpolandoj 
kaj dum monutoj anoncas gaja sonori- 
letado la proksimiĝon de veturilo. ßod- 
lovojoj estas la plej malnovaj instaloj 
de ĉiu vintrosportejo, kies grandaj fratoj, 
la bobvojoj nur poste aligis. La stratet- 
veturado (Gasselfahren) fariĝis ree mo- 
derna kaj lau sia plej nova speco, la 
skikjüring, ĝi okupas vastan spacon en 
la programo de vintraj aranĝoj.

Ankaŭ la glacisporto ĝuas en Aüstrio 
grandan ŝatadon. Estas kvazaü mal- 
oftajo por urbo de milionoj da loĝantoj, 
kiel Wien, ke sur ĉi tiu teritorio ĝi 
ludas gvidantan rolon. La plej grandaj



Pafco 132 A u s t r i a  E s p e r a n t i s t o N-o 12

sportejoj estas Ia karintiaj lagoj, kie 
ankaü la surglacia velveturado trovas Ia 
necesan amplekson. Inter la urbaj sur- 
glaciaj ludoj estas nominda la hockey 
kaj surlande la glacipafudo, kiu anstataüas

la someran kegloludon. Estas do nur 
konvena aprobo, se Aüstrio gastigas 
dumvintre grandan nombron de sport- 
emaj eksterlandanoj kaj inter ĝiaj limoj 
okazas multaj internaciaj konkuroj.

Ihir skioj en 
Wiencrwald.

Trad. Oskar 
Sinner-W ien.

Kepreso en E.- kaj naciaj gazetoj permezata. Ni disponigas ankaü diversajn klisojn.
#

Feliĉigan novjaron
deziras al ĉiuj legantoj, kunlaborantoj 

kaj subtenemaj amikoj de „A. E.“
la redakcio.

La reĝino de la virtoj.
De Christine Siedl-Wien.

En la ĉielo iam okazis diskuto pri la 
rangeco de la virtoj. Multspecaj opinioj 
interbatalis, sed neniu sukeesis venki. 
Tarnen celante finrezulton la ĉielanoj 
interkonsentis, peti tiun de la Sinjoro 
mein.

Aüskultinte ilian deziron la Sinjoro 
Parolis: „Kiam mi sendis la virtojn al 
a tero, ili valoris egalrangaj. Sed mi 

volas esplori, kiel ili plenumis mian or- 
donon, disvastiĝi inter la homoj. ,11 e- 
ĝ i no  de la v i r t o j 4 mi volas nomi 
tiun, kiu okupis la plej multajn lokojn. 
Tuj mi forsendos observontan anĝelon; 
lau lia diro okazu la decido.“

La reveno de la anĝelo okazigis so- 
lenan kunvenon de la ĉielanoj antaŭ la 
dia trono, kaj la sendito raportis jene: 
„Alveninte sur la tero mi troviĝis en 
granda, brua urbo. Sed ne ĝojigaj estis 
la unuaj impresoj. Atakitaj, batalantaj 
kaj eĉ parte venkitaj, nur izole vivantaj 
mi vidis la virtojn Mor a l  ec o, Mo
des t eco ,  Konf i do,  Ho n e s t e c o ,

To l e r e mo ,  0  b eem o. Tarnen mi vidis 
ankaü virtojn regantajn: B o n f a r e mo ,  
P a c i e n c o kaj D a n k e m o regas en 
hospitaloj kaj rifuĝejoj, Pi eco ,  Hu- 
mi l eco,  S i l e n t e mo ,  Mi l d e c o  en 
la domoj de monahoj kaj monahinoj. 
Forlasinte la grandurbon mi trovis en 
pacaj vilaĝoj kaj en izole situaj kampo- 
domoj la virtojn L a b o r e mo ,  S i nc e  r- 
eco,  ( l ä s t i g  emo.  Poste mi enpaŝis 
terurajn regionojn — la regnon de fu- 
riozanta milito. Funebre ektremis mia 
koro pro la amaso da malfeliĉego, 
mizero kaj malespero, kiu min ĉirkaŭis. 
Jen, kia surprizo! Meze inter la terur- 
ajoj mi ekvidis multnombran virtaron. 
Mi memoras la nomojn B r a v e c o, Sin- 
o f e r ’emo,  F i d e l e c o ,  He l p  emo,  
Ko mp a t o ,  P a r d o n e m o.

Sed nun aŭskultu la nomon de tiu 
virto, kiu meritas la glorkronon. Cu en 
bruaj urboj aŭ en trankvilaj vilaĝetoj, 
ĉu en pacaj landoj aü en regnoj tur- 
mentitaj de Ia milito, ĉie kaj plej ofte 
mi renkontls la virton S e n k u i p e c o ;  
ĉar ĝi rigardis min el ĉiu infanokulo.“

Eksperimento Bovet.
Klon vl faris por subteni la eksperimenton

de prof. Bovet?
Interrilutu pri ĝi tuj prof. P. Bovet, Institut 

J. J. Rousseau, 4, rue Chas. Bonnet, Geneve 
(Svislando).

• • f f
• f.

_______________________
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La surprizo. „Tre volonte“, Nolte diris,
De Ellersiek-Berlin. „Diktu la skribotan tekston!“

Nolte estis juvelisto.
Li posedis magazenon, 
grandan, bone instalitan, 
en Berlin, en ĉefa strato.

Iun tagon, post tagmezo, 
kiara aĉetantoj venas 
nur malofte en vendejon, 
lin vizitis du sinjoroj.
Unu iaŭ aspekto estis 
„la sinjoro“, ege nobla, 
la alia la servisto.
La nobelo, kiu havis 
dekstran brakon en bandaĝo, 
petis, ke la juvelisto 
montru al li koloĉenojn. 
Komplezeme Nolte servis 
al la distingita viro, 
kaj al tiu fine plaĉis 
unu el la sortimento.
„Kiom kostas“, li demandis, 
„Tiu koloĉen’ el perloj?“
„Ok mil markojn, via moŝto!“

La klient’ ektimis iora.
„Ho, sinjoro, tio estas 
multekosta; tiom povas 
ne elspezi mi. Mi petas, 
malaltigu do la prezon.“

Kaj kun Nolte li komencis 
pri la koloĉen’ marĉandi.
Fine ili akordiĝis,
ke ĝi kostu sep mil markojn.

Kiam la kliento estis 
nun pagonta tiun sumon, 
li konfesis, ke li havas 
ne sufiĉe plu da mono 
en la poŝo. Petrigarde 
li sin turnis do al Nolte:

„Jen, vi vidas, ke mi portas 
brakon mian en bandaĝo, 
kio min malhelpas skribi.
Mi intencas, la serviston 
sendi al edzino mia, 
por de ŝi venigi monon.
Sekve petas mi, bonvolu 
por mi skribi la leteron.“

La nobelo al li diktis: 
„Karulino mia, donu 
al servisto sep mil markoju. 
Temas pri surprizo bela, 
kiun mi al vi havigos. 
Korsaluton ! Via Karlo!“

Nolte skribis. Ce la fino 
li ekhaltis. „Vi nomiĝas 
ankaü Karlo? Ni ja estas 
samnomuloj!“ — „Evidente!“ 
La klient' ĝentile diris.

Kiam la servist’ revenis 
li alportis monbiletojn 
sumiĝantajn sep mil markojn. 
Kontraü ili la kliento 
tuj ricevis la kolĉenon.
Kaj dirante: „Gis revido!“
Li kun la servist’ foriris. — 
Post la ferrao de V vendejo 
Nolte en vespero iris 
gaje kaj kontente hejmen.
En la hejmo lin akceptis 
la edzino, ne estante 
malpli gaja ol la edzo.
„Mia kara“, ŝi tuj diris, 
salutinte lin, „nun montru 
la surprizon promesitan!“
„Cu surprizo? Mi ne scias!“ 
„Nu, vi mem hodiaü sendis 
skribitajon per servisto, 
postulante sep mil markojn, 
kiujn vi, laü via diro, 
por surprizi min bezonis.“ — 
Nolte preskaü svenis, kiam 
li komprenis nun la ruzon, 
kiun lia „samnomulo“ 
uzis por la friponajo.
Ekscitite li tuj kuris 
al la policejo. Tarnen: 
la „nobelon“ kaj la ĉenon 
li ankoraü nun atendas.

Internaciaj Kongresoj.
Ne as:u en ili. ne petinte ekzemplerou de 

„Konsilaro pri la agado ĉe internaciaj kon- 
greaoj-1, eldonita de Intern. Centra Komitato 
de lt Esp.-movado. 12, Bd. du Thĉŭtre. Ueneve.



Pa£o 134 A ŭ s t r i a  E s p e r a n t i s t o No. 12

VOLKSZÄHLUNG!
Jede Woche bringt, wie Sie aus 

unseren Berichten teilweise ersehen, 
dem Esperanto neue Erfolge bei Be
hörden, internationalen Organisationen 
und ähnlichen.

Mit weitaus geringerem Aufwande an 
Werbekräften werden wir die a l l g e 
me i ne  E i n f ü h r u n g  e r r e i c h e n ,  
wenn die eben eingeleitete Zählung der 
< Tesamtesperantistenschaft abgeschlossen 
sein wird.

Unsere Zentrale in Genf ruft im
Einvernehmen mit den Fachvereini
gungen und dem Weltbünde der pro
letarischen Esperantisten zur Erfüllung 
dieser für den Einzelnen einfachen I 'flicht, 
deren Erfüllung für die Gesamtheit doch 
von außerordentlicher Bedeutung ist.

Beantworten Sie daher ohne Ausnahme 
ZllTerlftßlich bis Ende  D e z e m b e r  
(dieses Jahres) folgende Fragen:

1. Voller Name und genaue Anschrift;
2. Zugehörigkeit (Gruppe. Weltverbände..);
3. Anzahl der Gruppenmitglieder Ende 1926;
4. Wieviel Kurse heuer und insgesamt?

5. Wieviel Bücher in der Bücherei, gekauft, 
verkauft, herausgegeben ?

6 . Welche anderen Gruppen und Einzel
esperantisten kennen Sie? (Wie 1. und
2., zwecks Kontrolle!)

Um den mit dieser weltumspannenden 
Arbeit überhäuften Leiter der statisti
schen Abteilung unserer Genfer Zen
trale, Herrn Oberstudienrat Dr. Dietterle- 
Leipzig, Direktor des staatlichen E.-In
stitutes für das Deutsche Reich, zu ent
lasten, werden wir ihm das österrei
chische Material nach seinen Gesichts
punkten e i n h e i t l i c h  z u s a m m e n 
g e f a ß t  einsenden.

Eine große, undankbare Arbeit, die • % ••wir aber gern übernehmen, damit Öster
reich in dieser Weltangelegenheit eine 
würdige Rolle spiele!

Wir verpflichten uns ehrenwörtlich, 
die einlaufenden Meldungen niemandem 
dritten im einzelnen mitzuteilen und die 
Kenntnis der Na me n  insbesondere 
n i c h t  zu W e r b e z w e c k e n  oder 
G e l d s a m m l u n g e n  zu gebrauchen! 
Es wagt also niemand etwas, wenn er 
sich meldet.

Fordern Sie wiederholt (!) alle Ihnen bekannten E.-Anhänger auf, eben
falls ihre Pflicht zu erfüllen. Kostet nur guten Willen und eine Postmarke.

Für das r Ö sterr. E .-Institu t* : * Für das Organ „A üstria E sp e ran tis to “ :

W. Smital m. p. II. Steiner m. p.
Anschrift: »Austria Esperantisto“, Korneuburg bei Wien, Postfach.

XIX. l'niversala Kongreso de Esperanto. 
Danzig. 28. jnlio ĝis 4. aŭg. 1927.

Patrono: La prez. de V senato de la libera 
urbo Danzig, d-ro Heinrich Sahm.

Prez. de L. K K.: S-ro Bernh. Aeltermann.
Kotizo: 25 svis. fr. nu 20 Km
Oticiala organo: „Esperanto“-Genevo
Faknj kunvenoj: Aranĝemuloj skribu tre

baldaŭ al L. K. K.
Karavanoj: U. E. A. preparas kelkajn. Pro la 

malgranda nombro da hoteloj tie estas 
konsilinde, mendi jam nun kombi n i t an  
b i l e t a r o n  de U. E. A.

Ou vi prilaboradas vian lokan gazetaron?
Eltranĉojn al ni!

IHR RECHT
auf den Weiierbezug der Zeitschrift endet 
mit dieser Nummer. Wir hoffen, daß Sie es

e r n e u e r n
werden. Erlagschein liegt bei. Mangels schrift
licher Abbestellung erfolgt weitere Zusendung. 

Rasche Einsendung von Schilling 4.30

spart uns Arbeit
und Ihnen die Unannehmlichkeit, gemahnt zu

werden.
Die Schriftleitung.
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Lingvaj babilaĵoj.
De F. Bock-Wien.

4. Ĝu oni povas „ p r i s k r i b i “ ion, 
ne skribante? Laü mia opinio, ne. Tarnen 
lernantoj dum lecionoj estas ofte invi- 
tataj, priskribi bildon aü alian objekton, 
ne uzante plumon, nek krajonon aü kreton. 
Konforme al la instruo de paragrafo 3a 
s k r i b i  restas s k r i b i  kaj ne povas 
perdi sian sencon. Oni eble kontraü- 
diros, ke p r i s k r i b i  estas tie ĉi rae- 
tafore uzata kaj tiel internacie akceptita. 
Grava argumento sendube. Sed ĉu vi 
ankaü akceptus: „La ministro sendis 
delegiton al la konferenco kun ekzakte 
ĉ i r k a ŭ s k r i b i t a  (umschriebenen) pro- 
gramo“ ? Kredeble ne. Ne diru do 
„ p r i s k r i b u  t i un - ĉ i  b i l d o n “, se vi 
povas pli korekte diri „ p r i p a r o l u  la 
b i l d o n “. Kio reliefigas la veran sencon 
de p r i s k r i b i ,  estas la prefikso „pr i “ : 
p r i s k r i b i  =  s k r i b i  pri .  Se anstataü 
„ p r i “ ni havus „de“ aŭ eĉ pli bone 
„di“ : di skr i b i ,  la malklara aü sen- 
signifa komenciĝo malheligus kaj kvazaü 
nevalidigus la sencon de skribi.

La laste nomita cirkonstanco instigas 
min fari pluan rimarkigon. Kial en Esper
anto oni diras „ r i p e t i “ kaj ne „re- 
p e t i “ konforme al la germana „r epe
t i e r e n “, la franca „ r e p e t e r “ aü la 
angla „ r e p e a t “ ? Evidente pro tio, ĉar 
„ r e p e t i “ eble naskus la ideon de „re- 
foj e p e t i “. Nun bone, sed ĉu simila 
pripenso ankaü kondukis al: r i cevi ,  
r i f uĝi ,  r i fuzi ,  r i ko l t i ,  r i pozi ,  
r i pr oĉ i ,  r i v e r e n c o ?  En tiuj ĉi 
vortoj re  ja ne kaüzus erar-komprenon. 
Aliflanke, en „r ep r e z en t i “ : la pro- 
k u r i s t o  r e p r e z e n t a s  la ĉefon,  la 
komenciĝo „re“ tute ne taügas kaj 
devus esti anstataüita de „ri“. Ankaü 
„ r e k o n i “ estas malbona, se ĝi volas 
signifi „ a n e r k e n n e n “. Similan kon- 
fuzon oni rimarkas pri „de“ kaj „di“ ; 
komparu ekzemple: di f ini ,  di boĉi ,  
de k l a r i ,  d e l e g i  ktp.

(Daürigota.)

PROPRAJ RAPORTOJ
DE „A. E.“

Fine — la aŭstria poŝio.
Miaj vizitoj ĉe la ĝeneraldirektoro de 

„Aüstria Posta kaj Telegrafa Admini- 
stracio“, sekcia ĉefo d- r oHohe i s l ,  kaj 
ĉe la prezidanto de „Telegrafa Direkcio 
por Wien, Nieder-Osterreich kaj Burgen
land“, Hofrat inĝ. Us t r n u l ,  sekvigis 
reskripton jenan:
T. D. ZI. 94 Vorst./1926

Wien, 20. Oktober 1926.
An alle Dienststellen.

Esperantokur«.
Der Herausgeber und Redakteur der Öster

reichischen Esperanto-Zeitung, Oberinspektor 
i. R. der Bundesbahnen Steiner, hat sich er- 
bötig gemacht, tür unsere Bediensteten einen 
Kurs in der Welthilfssprache Esperanto abzu
halten.

Wir laden Sie ein, Ihre Bediensteten hie
von sofort zu verständigen und uns jene An
gestellten, die sich für diesen Esperantokurs 
melden, ungesäumt bekanntzugeben. Auch 
Leermeldungen sind zu erstatten.

Der Präsident: Ustrnul m. p.
Min atingis letero d. d. 17. XI. 1926:

An den Oberinspektor i. R.
Herrn S t e i ne r

in Korneuburg (Postfach Nr. 26).
Auf Ihre Zuschrift vom 10. X. 1. J. teilen 

wir Ihnen mit, daß sich bei uns 28 Bedienstete 
für den Esperantokurs gemeldet haben.

Wir ersuchen Sie um Mitteilung, wann der 
Kurs beginnen kann, damit wir die entspre
chenden Vorkehrungen treffen können...

Als Kurslokal würden wir Ihnen den Vor
tragssaal im Eernsprechvermittlungsamte, 
Ŵ ien, I.. Neutorgasse 7, zur Verfügung stellen, 
wobei wir von der Einhebung eines Kosten- 
beitrages für Beleuchtung, Beheizung und 
Reinigung ausnahmsweise absehen . . .

Schließlich teilen wir Ihnen über Ersuchen 
der Postdirektion für Wien. Niederösterreich 
und Burgenland mit, daß dortselbst 14 An
meldungen für den Esperantokurs eingelangt 
sind.'Die Postdirektion stellt keinen eigenen 
Esperantokurs auf, sondern entsendet ihre Be
diensteten in den für unsere Angestellten be
stimmten Kurs.

Der Präsident: Ustrnul m. p.
La kurso komencis la 1-an de dec.

Steiner.
Sendii fabrikmarkojn kun Esperantonomoj l
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La ŝtataj ekzamenoj
8.—10. XI. 1926.

La temoj de la skribaj ekzamenoj 
estis jenaj: 1. Por instrukapableco:
Traduko: Fund. Krestomacio V. „Ki- 
markinda horloĝo“. (La teksto estis dik- 
tata.) Stila tasko (laŭ elekto): La jun- 
eco de Zamenhof kaj la preparaj laboroj 
por E. — Kiel oni povus plirapidigi 
la E.-movadon? — Vizito al tombejo. 
Pedagogio kaj lingvometodiko: Influoj 
de la grandurbo al la junulareduko. — 
Esenco kaj avantaĝoj de la indukta ana- 
lita rekta metodo en la lingvoinstruado.
2. Ekzameno pri scipovo: Traduko: 
Fund. Krestomatio V. „El la poŝto“ 
(la unuaj 35 linioj). Stila tasko (laŭ 
elekto): Gojoj aŭtunaj. — La ekzist- 
malfacilajoj de nia tempo. — E. kiel 
lingvo por literaturo.

P-ro Fr. Wollmann, dir. de la kom.

Austria Esperanto-Instituto:
Jarfina raporto prl la lasta fazo 

de la preparaj laboroj.
En la f o n d a k o m i t a t o i. a .: 4 aka- 

demiaj instruistoj (prof., doc., lekt.), 
2 niezlernejaj, 3aliaj akademianoj, 1 urba 
konsilano, 1 reprez. de la komercist- 
aro, 1 de la fervojoj.

La p r e z i d a n t a r o n  konsistigas ili 
kun 15 aliaj alvokitaj eminentuloj el la 
ĉefaj urboj aüstriaj.

En la d i r e k t a n t a r o  estas i. a .: 
1 altlerneja profesoro, 1 mezl., 1 juristo, 
1 instruisto, 1 oficistino.

S t a t u t o  preparita.
Kor es p .  me mb r o j :  Sen invito sin 

anoncis jam multaj pers. diverslokaj, 
inter ili alilandanoj. Korespondado (ĝis 
nun kun 55 landoj) jam efikis kontent- 
igan rezulton por E. en tre grava afero. 
(Iiaporto pri tio sekvos post finigo.)

Fakoj  (estrataj de fakuloj): Gis nun 
funkcias 4 (de 8), neoficiale preparante 
sian agadkampon.

(iisnuna havo de A. E. I. valoras 
proksme. 800 ŝ. aü.

B i b l i o t e k o  (enh. nur valorajn kaj 
multajn ne plu haveblajn verkojn): 417 
ekz., disponigeblaj post pr. du monatoj.

S c i e n c a  l a b o r a d o :  E.-resumoj al 
du specialverkoj de eksterl. sciencisto 
baldaü aperontaj; efektivig. helpe de 
samfakuloj.

Ku r s o j  en la unua duono de 1’ nuna 
studjaro ne estis aranĝataj, por ne mal- 
utili subite kelkajn E.-societojn en Wien. 
Komenco antaüvideble per specialaj.

I n v i t o j  al k u n l a b o r o :  Eliros tuj 
post la preso de la statuto kaj fino de 
ankoraü necesaj internaj laboroj. Tarnen 
sinanonco (precipe de izoluloj) jam nun 
akceptata. Kotizo ne ekzistas.

Por A. E. I.: kom. Smital .

Graz. Luu invito de E.-Soc. por Stirio la 
16. okt. s-ano Smital-Wien sukcese parolis pri 
„Int. Radio-Lingvo“. Dum sia dutaga por- 
propaganda restado en G. li vizitis la landan 
lernejinspektoron Mörtl kaj ĝen. sekr. de 
„Fremdultrafika Ligo por St.“, J. Rückl. kiuj 
ambaü certigis lin pri sia favoro kaj sub- 
tenemo al Esperanto. Centra insp. de la polico
M. Görger-St. Jörgen deklaris al s-ro Smital 
sian pretecon, klopodi por enkonduko de E. 
kiel deviga instrufako en la polica lernejo. 
Plue s-ro Sm. paroladis en la blindula instituto 
kaj en komerclernejo Horneck, kiu tuj envic- 
igis E.-on en sian instruprogramon. — En la 
realgimnazio prof. Hainschegg gvidas f'akul- 
tativan instruadon de E. al 22 lernuntoj de 
7-a kaj 8-a klasoj. — La plej grava ĵurnalo 
„Tagespost“ (antaüe plej indiferenta!) depost 
kelkaj monatoj raportas regule pri „Pro- 
gresoj de E.u. — La 28-an okt. okazis lajar- 
kunveno de Loka Gr.-Graz de E.-Soc. por St. 
La jara raporto notis krom laboroj por la 
bonegsukcesa YrI-a la aranĝon de 9 kursoj kaj 
fondon de soc. grupo. L. Gr. de E.-S. por St. 
havas nun 123 anojn; estro: R. Hallamayer; 
sekr.: H. Conti; kas.: K. Lossos. (Rap.: Mader.) 
— „Emanuel Peltier“, novtondita katolika 
grupo. kiu aliĝis al A. K. L. E. Prez. d-ro 
Halbedl, sekr. s-ro Gartier. — „Kleriga unu- 
iĝo de la fervojistoj“ instalis E.-kurson, 46 
partopr., gvid. Jos Schwarz.
Korneubnrg: La urba konsilantaro decidis en 

sia kunsido, pagi la kostojn de la E. kurso 
en la burĝlernejoj. Distrikta lernejinsp. 
Reg.-Rat Schatzl inspektis la E -kurson 
en la burĝlernejoj la 6. dec.

Krems: La grupo entreprenis la 21. nov 
ekskurson al Spitz kaj vizitis tie s-anon 
Jedek. kiu posedas tie hotelon „Jedek\

St. Margarethen ap. Lebring (Stirio). Parol. 
en lernejo kaj kurso (15 p„ inter ili la 
direktoro): M. Kotaĉka.

Voitsberg (Stirio). Kurso de lem.-kons. dir. 
Fr. Schöpfer (7 p ).
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Wien : Wien-a Akademia Soc. Esp.: La 29. nov. 
ĝen. kunveno. Prez. Illing, vicprez. Lem- 
pert, sekr. Postl. Kurson p. komenc. ĉe 
la univeraitato gvidaa d-ro Pfeffer. — 
Aŭatria Katol. Ligo E.: La 19. dec. okazos 
Zaraenhoffesto je la 16 a en paroladsalo- 
nego de „Kathol. Volksbund•, 8 Piaristen- 
gasse 43. Ĉiuj köre invitataj. — Unua 
Esperanto Unuiĝo aranĝis la 19. nov. 
funebran vesperon por honori la memoron 
de siaj ĉi-jare mortintaj anoj. Ceestis la 
familianoj kaj ĉ. 80 samideanoj. Post 
salutvortoj de 1’ prezidanto s*ro Sinner 
deklamis magistro Taussig la poemon de 
Zamenhof „Ho rnia kor’!‘ Poste f-ino 
Subert parolis pri Ernestino Krämer, inĝ. 
Sinek pri Hugo Steinhauer kaj d-ro Sös 
pri Ferdinando Hartwich. La tri parol- 
intoj menciis per varmaj vortoj la meritojn 
al Esperanto de la por eterne eksigintaj 
membroj. La solena kunveno finiĝis per 
deklamo de tre impresa poeino de kolo- 
nelo Zwach. de li mein verkita por ĉi tiu 
okazo. — Aüstria Pacifista E.-Societo: 

!'■ Konvers. kurso en ĝia ejo III., Hensler- 
strasse 3, por progr. IV., Schäfferg. 3. — 
„Konkordo“: Fondo de nova filio la 6. dec. 
en XVIII., Kreuzg. 2. Filiestro s-ro Leopold 
Jeczek.

Wiener-Neustadt: La laborista grupo tie tre 
vigle laboras. 600 flugfolioj, 25 plakatoj, 
14taga ekspozicio en la montraj fenestroj 
de la popola librejo „Gutenberg“ atentigis 
la publikon pri E. La sukceso: 120 no- 
vaj kursanoj. — Neütrala grupo mankas; 
nur kelkaj izoluloj.

€Tperanto>6ottc$dienrt in der 
m inoritenkirche.

19. ^em bet 1926, 10 Uf)r, mit ©rebigt.

I Rimarkindaj Presaĵoj. I

E l la  e l d o n e j o j :
Tagblatt-Bibliothek-Wien:

Sßtirtcrbw h X cutjdpG fpcranto oon %t. Grnil 
Pfeffer. 9tr. 385/388. ©reis S 1.60. — tiefes 
SBörteibuch ift berufen, bem angefjenben Sfperon- 
tiften alŝ Söegroeijer jur SpradmerDotlfommming 
ju bienen. Steine SSerlegen̂ eitŝentlê nungen. Als 
SD̂ aterial ju biefem SSerfe biente fein franjöfifcheg 
unb lateinifcheS SBörterbuct), fonbern baS pulfierenbe 
Gfpetantoleben. @S ift baŝ G. ber SBeltfongreffe. 
Sfeneö flaffifĉ e G., Pon bem mir fo ftolj fein 
tonnen, ju behaupten, baß mir beim G.'Stongreß 
nid)t ju ertennen oermögen, ob gerabe ein Guro- 
päer ober Amerifaner, Crientale ober Sübafrifaner 
fpricht, ob ber 9iebner aQe europäischen Sprachen 
bet)errfcht ober nur fein ffjinnlanbifch unb Gfperanto.

2Bas ift alfo in biefem ©uche baS 9teue? 
Unfer a 11 e 3, allen oertrauteS, einfaches unb flareS

Gfperanto. 2Jian rooDte einft mit neuen SBörtern 
bas Gfperanto bereichern, ©olcbe ftrembroörter fanben 
hier feine Aufnahme ober aber fie mürben ooŬ' 
ftänbigfeitSbalber angeführt. 3° biefcr ©ejiepung 
ift biefeS ©ud) als Gjperantoratgeber am lehrreich- 
ften, ein Anreger jum richtigen Gfperaittogebraud).

5)r. 3ofl=A3ien.
Ellersiek 6c Borel-Berlin s

„EI Komedioj.“ Fragmentoj el La Revizoro 
de Gogol kaj el George Dandin de Moliere. 
Esperantigitaj de Dro. L. L. Zamenhof. 2 a 
eldono. E. B. I. nro. 8. Prezo —'70 KM. — 
El ambaü komedioj apartenantaj al la klasikaj 
verkoj ne nur de la mondliteraturo. sed ankaü 
de l’esperantlingva. estas elektitaj kelkaj scenoj 
plej hone montrantaj la stilon, tendencon kaj 
valoron de la verkoj. Speciale modeln restos 
por ĉiuj verkantoj kaj tradukantoj, kiel nia 
majstro imitis en la „Revizoro“ la dialekton 
de la nekleraj hornoj. La nova eldono estas 
zorge korektita kaj sen preseraroj kaj por ĉiu 
E-isto ne nur interesa pro la enhavo, sed 
ankaü valora instruilo pro la bona kaj simpla 
— de multaj E-verkistoj jam forgesita — stilo. 
Gvidantoj de perfektigaj kursoj nepre uzu 
ĉi tiun libreton. J. Mader-Graz.

La amkonkurantoj, triukta komedio origi
nale verkita de Reinhold Schmidt, E. Bibi. Int 
n-ro 32, dua eldono, 40 Rm.

Sereniga libreto por gajemuloj. Grava afero 
ne estas la kerno: Filino de honesta familio 
amas junan aktoron. Ŝia patrino preferas kiel 
8vatonton riĉan fabrikanton. Fine venkas la 
sincera arao helpe de patra eubteno en komika 
maniero. — Kio valorigas la verketon, estas 
la flua stilo de la konversacio. La frazoj estas 
8implaj, korektaj kaj tial la legado rekomend- 
inda precipe al komencantoj, kiuj en agrabla 
maniero povas el ĝi lerni multon por la ßiu- 
taga lingvo. — Kelkajn erarojn oni povus 
korekti en sekvonta eldono; ekz. dancis(n)tino 
(pĝ. 11). alt(rang)a vizito (13), poet(m)a figuro 
(14), ekvido (ekrigardo) (22), terenvidante (ri- 
gardante teren) (23) k. s. bagatelajoj. — Por 
malgrandaj amuziĝemaj grupoj ĝi ŝajnas esti 
taŭga por prezentado. Smital-Wien.
Heroldo de Esperanto-Horrem:

Yerda Stelo. monata organo intern., estas 
eld. la unuan fojon en okt. nj.

La lastaj tagoj de dr-o L. L. Zamenhof
kaj la funebra ceremonio. Eldonis Adolfo Ober
rotmann kaj Teo Jung. Eid. 1921. Bela monu- 
mento, starigita de la tutmonda esperantistaro 
ornamas la tombon de nia kara majstro. Miloj 
pilgrimos ul ĝi. Sed aliaj miloj, ne povantaj 
tion fari. aĉetu kaj legu ĉi tiun libreton. Gi 
estas efektive ankaü spirita monumento de la 
geniulo. Bonega portreto de Zamenhof kaj dek 
scenbildoj de lia enterigo. historio de liaj lastaj 
suferoj, vervaj epilogoj kaj elegioj de Beimont, 
Baghy, Grabowski kaj Hiller estas la valora 
enhavo de la broŝuro. Oiu samideano devas 
ĝin posedi. Sös.
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Hlrl A Hohn-Leipzig:
1 e r  Verlag üerjenbft auf SSunjdb eine 33ro|d)üre, 

entfealtenb Urteile über bie bet bemjelben Derlegten 
5 SBörterbiidjer: Slennemann, ^>irt unb Söiifter (3).

Deblaracio de T. Ariŝimn, el la japana 
originalo trudukis kun permeso de la autoro 
T. Tooguu.  Int.-Mond-Lit., vol. 11 — 12; 
1924; 125 pĝ.

„Reciproka sinnekonado“. Tiu vorto de 1’ 
majstro ekviviĝas en la memoro de ekleginto. 
Surprizo ekregos vin diam pli granda de paĝo 
al paßo. La nervovipitecon de okcidentulo vi 
ja devoH antuŭe deineti, ĝuonte ia verkon; 
sed tiaui ĝi permesos nl vi profundan rigardon 
en la animvivon de kvar nipponnj gejunuloj. 
Pri kio la tekstotemasV Ekstera okazado tute 
mankas. Nur nmllonge antaü la kulminacio 
fraŭlino J. vojaĝas de Tokio al Sendai, kie 
restadus sia fianöo, kuj ambub sidas kune tutan 
nokton — preskaŭ senvorte. Ŝi ne parolas al 
li, sed transdonas la klarigon, ke ui dcvos 
edziniĝi kun li kun malplena koro, ĉar Ai 
amas liun amikon, — skribe. Respondo: „Mi 
vin bone komprenis. Miaflanke mi havas ne- 
mon por diri.“ Sekvas la „deklaracio“ de la 
umiko kaj la akceptrespondo. Sed!! Temas 
pri pasiegaj naturoj, kiuj komunikas unu al 
la alia la simplan, akre dolorigan veron pri 
siaj mternaj evolufazoj. La autoro Aajnas esti 
pentristo, kiu havas sur sia paletro ĉiujn 
varmeconuancojn, per kiuj li pentras sur via 
dorso, — se vi estas homo kun kor’ en la 
brusto La tuta sentskalo, kiun auipleksas la 
du silaboj a-mo. respegulita el la por ni 
strangaj eksteraj kondutmanieroj orientulaj 
kaj tarnen tiom komprenebla, skuperfortanta 
anknii por ni — jen la enhavo.

Senrezervan laüdon al la delikate repro- 
duktpova tradukinto! La eldonejo meritas 
protundan dankon pro la diskonigo de tiu ege 
mteresa, etike, etnografie kaj filozofie valora 
verko el ne tre konata literaturo. D a n k u « 
akt ive  per  adetado,  dar de la gusto 
p ruv i t a  de P publiko dependas laeldonojoj!

Legendoj, A. Niemojewski; kun permeso 
de la autoro el la pola originalo trad. JBronis- 
law Kühl; kun antaüparolo de A. Grabowski; 
2a eld.; 1923; 74 pĝ.; prezo: —

Homoj, kiuj pro diam urĝantaj aferoj de 
1’ tago ne trovas tempon por legi legendojn. 
eble ĝin trovos en la tagoj kristnaskaj. Des
pli. dar jenaj „legendoj“ estas interesaj krom 
belaj ! Se volas vi preni alraane edifan libron 
en tiu tempo, elektu di tiun. Interesa ĝi estas. 
dar la autoro kunigas en si la mRjstran stilon 
de sukcesa beletristikulo nuntempa kun sci*nc- 
ista spertaro vojaĝa pri Eüropo. Egipto. Pa- 
le8tino, Sirio ktp., scienca ekkono pri religioj
rezultinta el kompara esplorado k a j----- jen,
la kerna kaüzo de la forta efiko! — ne nur 
scion psikologian, sed koron kunevibreman. 
Kaj ĝi vibregas kun liaj figuroj, kiuj el la 
paĝoj de la libro viviĝas. La temo ne estas 
nekonata: Temas pri Kristo aperinta inter la

juda popolo mozeana. Sed la konsidermaniero 
estas tiu de moderna psikologo. La impreso 
apenaü imagebla pli forta. La kunpusiĝon 
inter du mondperceptoj, ankoraü nuntempe 
aktualan, oni nur malfacile povus pli träfe 
ilustri kaj pli emociige, ol tion faris Niemo
jewski, la liberpen8ulo.

La bonega volumo de Int. Mond-Lit or- 
namu la donacotablon de viaj amikoj. öi estas 
nur malmulteko8ta. Walter Smital-Wien.
Rud. Mosse-Berlin:

Charles Ilaudouin. La Arto de Memdisci- 
j)lino: Psikagogio, Bibi. Tutm., n-roj 5—6. 
96 pĝ.

Tiu di libreto enbavas la du prelegqjn, 
kiujn la aütoro faris de la Somera Universi- 
tato Esperanta en Ĝenevo 1925. En scienca. 
sed bone komprenebla maniero li detale pri- 
traktas la vere nefacilan temon. apogante sin 
sur la jam sufide granda bibliografio. Post 
antaüparolo kaj enkonduka dapitro sekvas du 
partoj, kiuj enhavas detalojn pri „etikaj tek- 
nikoju kaj pri „psikoterapioj“, konkludo kaj 
tri aldonoj (internaciaj organizajoj. biblio- 
grafiaj notoj, teknika terminaro) finplenigas 
ln interesan libreton, kiu pro la enhavo pre- 
cipe al filozofoj, pedagogoj kaj kuracistoj, pro 
la bonega stilo al diuj Esperantistoj estas 
sincere rekomendata. Schamanek-Tullnerbach.
Aliaj:

Studvojaĝo en Sovetrusio. Sur 36 pĝ. kun
belaj ilustr. la „Sveda Atatoficista delegacio“ 
raportas pri sia studvojaĝo, kiun ĝi entreprenis 
je invito de la „Ruslanda Unuiĝo de Ligilo“ 
en aprilo 1925. Tre interesa broŝureto. kiun 
Einar Adamson tradukis. Prezo ne montrita. 
Ricevebla de Sveda Laborista Esp. Asocio, 
Göteborg I.

PoAtkarto „La Kristo de la Andoj“ kun 
bildo de tiu kolosa statuo fandita el la kano- 
noj de du nacioj repacigitaj de siaj episko- 
poj. Interesa teksto. Eid. „Katolika Mondo“. 
Prez.; 50 pecoj 3 sv. fr. — PoAta dekn-ro 
Wien 162.473.

Gvldlibreto ilustr. tra La Panne, Coxyde 
kaj Oostduinkerke eldonita okaze de la X\ a 
Kongreso de Belga Ligo Esp. (23. 24. V. 1926.)

Hinda Esperantisto, org. de la tuthinda 
esp.-aro. red. Liem Tjong Hie. Kranggan 19/23, 
Semarang. Java. Nova gaz. en E. kaj hinda 
lingvoj.

„Kondukanto al belega Skotlando“ kun
aldono aparta (33 belaj bildoj) aperis nun en 
kvara eldono de Hiegie & Ko., Rothesay, Skot- 
lando. Prezo ang. Ŝ 1/4.

„Juna Azio“, Motozono, Kojimachi, Tokio, 
Japan nova gazeto, aperis la unuan fojon en 
julio.

»The Irish Esperantist“, organo de la 
Irlanda E.-Asocio, aperis la unuan fojon en 
julio, 12 pĝ. Prezo angla ŝ. T— pojare (4 n-roj.) 
Adreso: 5 Mount Eden Rd., Dublin.
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Kie oni renkoutas E.-istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
(oficejo) Radetzkystr. 6 / III, Vereinsheim 
(kunvenejo) „Pastete“, Sporgasse 28, Do (Ĵ) 
20—23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Eep.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz, Hotel Sonne. Do (ĵ) 20—22 h.
Esperanto-Klub. Gasthof .Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte, Mi (me) 20—22 h.
Wien.

Aŭstria Katolika Ligo Esperantista, L, Freyung 6 
(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.

I. Wiener Esp.-Verein, I., SchellinggasBe 7, 
Schellingbof, Fr. (v) 19 30 h.

Aŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 
gasse 3. Hochparterre; Do (ĵ), 19—21 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 8, Di (m) 17 — 19 h.

„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen
cafe), Do (j) 19 —22 h.

Esp.-societo. .Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Elsahof, Mo (1) 19—23 h.

Wiener Akademischer Esperantisten-Verein, I., 
Universität. Zusammenkunft wie (kunvenejo 
la sama kiel) „Danubio“.

Esperanto Bücherstelle d. Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft. VII., Lerchenfelderstr. 28; 
Auskünfte (informoj) Täglich 18 —19’30 h.

Esp.-Bildung8verein „Supren“. VII., Kaiser
straße 121, Cafe, Fr (v) 18—21 h.

Esp -Unio Fervojista. XIV., Avedikstr. 2, Di 
(m) 19 h.

Bohema Klubo Esperantista, XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h.

Esp.-societo .Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16 —19 h.

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34, 
Cafe Hildebrand, Di (m) 1930 h.

Rekomendindaj linnoj.
E. signifas, ke oni parolas E.-on.

Graz.
Cafe =  kafejo:

.Post“, I. Häring, Neutorgasse.
Korneuburg.

Bäckerei =  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.

Wien.
Elektrotechniker =  elektroteknikisto:

Herrn. Heutier, (E), VIII., Pfeilg. 53, tel. 22096.
Pension =  pensiono;

„Esperanto“ (E), IV., Argentinierstr. 53, 
Mezz., tel. 52740.

Versicherung =  asekuro:
F. Strubecker (E), III., Schützeng. 3, kun- 
lab. ĉe asekurentrepr. .Janus“, fond. 1824.

Zuckerwaren =  sukerajisto:
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

Cifere uignio.
De d-rino Brünhilde Flasch-Wien.

1. 15, 5, 14, 17, 7, 10, 7, 13.
2. 1, 2. 7, 16, 11, 13, 8.
3. 13, 12. 9, 10, 7, 12, 13.
4. 18, 10, 11. 18.
5. 1, 6. 13, 12, 7, 13.
6. 1, 19. 5, 12, 18.
7. 5, 17, 5, 15, 12, 5, 8, 13.
8. 13, 12, 4. 13, 15, 13, :11. 14, 7. 10, 13

Signifoj de la vortoj:
1. alia nomo por rampibesto;
2. titolo de la nova originalromano de Jean 

Forge (eldon.: Hirt);
8. parencino;
4. arbo;
5. malsanstato;
6. dombesto ;
7. senfina tempospaco;
8. instalajo sirmanta pontegojn.

Rezulto: La unuaj du literoj de Ĉiu vorto 
legataj de supre malsupren rezultigas admonon 
al niaj amikoj.

FORTBILDUNG IN ESPERANTO
und Vorbereitung auf Prüfungen durch 
Fernunterricht. — Ständige Überwachung 
durch den Lehrer! — L. Funken, Koblenz, 

Deutschland, Florinsmarkt 7 a, I.
(Geprüfter Lehrar d. E»p.-Institut* f. d 0. R.)

Das bes te  u. b i l l i g s t e  E s p e r a n t o 
l eh r buch  für j e d e r m a n n :

ESPERANTO
Sprech- und Übungsbuch Tür Schule 
und Haus von Direktor Schamanek, 

Lektor für Esperanto.
3. Auflage. Preis M — 80, S 1-—.

Glänzend besprochen!
In tausenden Exemplaren verbreitet!

Paulus - Verlagsanstalt
Graz (Österreich).

Fahrräder 1926
I I  RADIO I I

TourIsten> und 
S p o r t a r t i k e l

NÄHMASCHINEN
mit kostenlosem Slickunterricht 
auch gegen Te i l zah lungen! !

T * l T C ' T r  IX., Liechtensteinstr. 27 
JLT JL V -x X V  IV.,WiednerHauptstr. \8

Für Esperantisten 5°/0 Rabatt
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser’sche Buchhandlung) Wien I
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache

von «Jul. G l ü c k  und T>r\ E dm und S ö s
• > 30.  Tausend
1111111 t:i 1111111111IJ111111111 tii 1111 i l i i  111 ii i n  1111 i.i 111 i.i

Preis 8  1 7 0  (M 1*—>
l l l l | ; | | : l l l l  l l l l l l l l l! l!IIIIIM;iri l l! l l l l l l l l>

E s p e r a n t o - D e u t s c h e  S p r a c h - B i b l i o t h e k
herauw^etfeben von Dr. Kmil Pfcfl'er

Ausgewählte Esperanto - Lektüre
N o  I t i i i '  A n f ä n g e r  u n d  K u r s e

Preis S —’OO ( 4 0  Pfennige)

Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
Degen, Arthur, Kleines Lehrbuch f. d. Selbst- u. Fern

unterricht. l l . —15. Tausend. 36 8. geh. 8 r — 
Dletterle, Prof. Dr. Joh., Esperanto-Lehrbuch f. höhere 

Schulen.
I. S p r a c h l e h r e .  1926. 44 8. K artoniert 8 1 50

II. U e b u n g s  Stof f .  1 9 2 6 . 38 8. K arton. 8 1*50 
Qoldsohmidt, Thora, Bildotabuloj por la Instruado de

Esperanto. 36 hildoj kun klariganta teksto, ek- 
zercoj. ekzemploj kaj gravaj aldonoj, prilabor- 
itaj de Profesoro D-ro J o h ,  h i e t t e r l e . 3 . verbess. 
Auflage. 1923. 104 8. Kartoniert 6.—, geh. 8. 6*80 

Kreuz, Robert. Esperanto in Handel und Verkehr. All
tägliche und kaufmännische Gespräche, kauf
männischer Briefwechsel. W arenliste. Handels- 
W örterverzeichnis. Kurze Sprachlehre. 112 8. 
Kartoniert 8 3 —

Lippmann, Walter, Dr. Zamenhofs spraohllohe Gut
achten. — Lingvaj Respondoj — in deutscher 
Bearbeitung mit Ergänzungen u. E rläuterungen. 
1921. 70 8. Kartoniert 8 2*35

Stark, Emil, Elementar-Lehrbuch d. Esperantosprache.
8 . (luchgesehene AuH. 1925. 104 8 . Kart. 8. 2*56 

— W örterverzeichnis dazu 48 Seiten. Geh. 8. —*85 
Streidt, Georg, Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen. 

Auf Grundlage der Anschauung und des E rleb
nisses. In zwei Teilen mit SO Bildern. Ilerausge- 
geben von Sprachlehrer G .  S t r e i d t  unter Mitwir

kung v. Prof. J o h . I H e t t e r le  u. Lehrer A r t h u r  
T e i l  I: U n t e r s t u f e .  5., durchgesehene AuH- 

1926. 52 8eiten. Kartoniert. 8 1*60
T e i l  II:  O b e r s t u f e .  1922. 56 8. K art. 8 1*50 

Velten. Wilhelm, Elementar-Lehrbuch der Esperanto
sprache. 3., durchgesehene Auflage. 1922. 223 8. 
Geheftet. • 8 3*40
Schlüssel dazu mit ausführlichem alphabetischem  
Sachregister. 68 Seiten. Geheftet. 8 1*70

W örte rbücher:
Bennemann, P.. Esperanto-Handwörterbuch, I. Teil: 

Esperanto-Deutsch. 1923. 176 8. Gzlbd. # 8 6*80
II. Teil: Deutsch - Esperanto. 1926. 480 8.
Gzlbd. 8 13.60.

Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch. Esperanto-
Deutsch und Deutsch-Esperanto. Für den täg 
lichen Gebrauch. 1925 120 8. Kart. S 2’—

Wüster, Eugen. Maschinentechnisches Esperanto-Wör
terbuch der Grundbegriffe Esperanto-Deutsch und 
Deutsch-Esperanto. 1923. XIV, 89 8. Kart. 8 3.40 

— Enzyklopädisches Wörterbuch, Esperanto-Deutsch.
Erscheint in etwa 7 Teilen. Teil I (A—Ĉ) S 25*50

Teil II (Ĉ -F )  8 25.50 
Teil III und folgende in Vorbereitung. Probe
seiten kostenfrei.

Ausführlicher Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt & Sohn, Esp.-Abt., Leipzig. Salomonstr. 15
Vertriebsstelle für Österreich und Ungarn:

Buchhandlung Rudolf Foltanek, Wien I., Ballgasse 6, II (nächst dem Stephansplatz)

Posedanto, administranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248. 
Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek, Wien III, Steingasse 25.


